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Anib nombrosa concurrencia de membres, Ia INSnTI'c16 CATALAN:\
D'HIsTi,Ri, NA!USA!. ha celebrat regularment les Sessions cientifiques men-
suals. EI Bt ha constituit tin fort volum que ha superat amb exces
I'extensi6 dels anteriurs ja que ha arribat a 235 pagines, denies de contenir
una Itunina fora de text i nombrosus gravats. La iniportancia dels treballs
que han vist la hunt es palesada per I'autoritat de llurs autors i I'interes
de les materies tractades dins les tres branques de la HistOria Natural;
cal esmentar entre els primers i coral nuns col'laboradors del BU9'1,1.1:Tt, als
Srs. LI. M. Vidal, Marcet i Riba, Russell i Vila,Gonzalez Fragoso,Cirera,
Pardo i A. Wurm. El canvi d'estampa no ha influ'it variant el seu format;
ans al contrari, s'ha aconseguit una major unifurmitat en ses condicions de
redaccili i tipogrhfiques; ultra, hem obert una Secci6 de Demandes i Ofe-
riments en la coberta del BI°rl.l.f:ri.

El Sr. Bibliotecari ha fet Una revisi6 general de totes les publicacions
cientifiques rebudes en canvi amb nostre BI°n.l.eTi, les quals passen d'un
centenar. Han estat completades algune s series que de fa temps restaven
incumpletes,i s'han trames for4a nombres de les nostres publicacions quins
ens han estat sol'licitats en normalitzar-se I'estat internacional.Altres can-
vis shun establert de non, amb el Instituto Geol6gico de Espalia, Socie-
dad Biol6gica de Mexic, Naturistorischen Stoats Museums de Viena, Uni-
versitat de Lyon, Universitat de Tolosa, Societe LinnOenne de Burdens,
Academia de Sciencias de Lisboa, etc.

Aquest any ha estat augmentada in INSrrrucul amb divuit nous mem-
bres, havent-se registrat una sola baixa. En conjunt, es integrada actual-
ment per cent cinquanta membres. S'ha fundat I'iilbum de la INSTITCC16, on
van sent arxivats els retrats fotugrafics dell sods. Molt dolorosa ha estat
la perdna de nostre savi i benemerit membre corresponent a Toulouse des
de 1905, R. P. Jusep Pantel, S. J.

Repartit entre els socis el volum de TRrnAl.Ls de ]913, actnalment
estf ja gairebe Ilesta In impressi6 del de 1919.

L'Assemblea general extraordinfiria celebrada el 23 de Novembre a
quina assistint-hi o trametent Ilur conformitat amb el Conseil Directiu,
s'hi adheriren quasi tots els membres, confirms la necessitat de la modifi-
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cacio dels Estatuts de I'any 1917, els quals es degueren sens dubte a ones

circumstancies momentanies. La nova reglamentacit5 que havia estat entre-

tingtidament estudiada pet Conseil Directiu, en vista, especialment dels

antics estatuts de 1901,1904 i 1911 i conjuntatnent amb els membres que in-

terveniren amb la redacciO d'aquells, fou votada per aqueixa Assemblea i

aprovada per I'autoritat gubernativa en data del 14 de Desembre.

L'estat de la Caixa social presentat pet Sr. Tresorer at Conseil ordi-

nari del 23 del corrent es corn segueix:

Entrades. 3.:7.:` 39 pessetes

Sortides .. 3411'85 „

Remanent . 2U6'54

El Secretari
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